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ולזיהוי ביוץ
לזיהוי הריון
והבקשה לאשרה כייצוגיות
("התובענה״ ו-״בקשתהאישור״) בטענות המבקשת ביחסלערכות
 AtlasBeijingהמיובאות לישראל ומשווקות
מתוצרת
״הערכה
על-ידיפריגו ,בשם המותג( Senso-Test״הערכות״
ביוץ״) בשם כל צרכני הערכות אשר רכשו לפחות אחת מהן במהלך שבע השנים
לזיהוי הריון״ ו-״הערכהלזיהוי
האחרונות עוברלמועד הגשת בקשת האישור
(״הקבוצה״) .על פי הטענות בתובענה
נושאות מצגים מטעים כדלקמן (א) אריזות הערכות נושאות כיתוב ״באישור NpnnNn FDA-n
%99
שבעלונים המצורפיםלערכותצוין כי רמת דיוק
בעוד
כאמור על גבי האריזותצוין כי רמת הדיוק שלהן היא ״מעל
לזיהויהריון,צוין בנוסף ״עודלפני האיחור
0/°99
של
(ולא בשימושעצמי) וכאשר ביחסלערכה
הושגה רק בבדיקות מעבדה
בעלון המצורףלערכה מצוין ,מנגד ,כי רמת הדיוקהנ״לנכונה לשימוש בערכה רק החל מיום האיחור .מנגד,
במחזור״ ,בעוד
ויעודן ,כי הטענות למצגים מטעים חסרות
המבקשת היו תקינות ,והגשימו את מטרתן
פריגו טוענת כי הערכות שרכשה
 AtlasBeijingמצידה,
בסיס ,ועוד שורה של טענות שעל בסיסן היא סבורה כי דין התובענה ובקשת האישורלהידחות.
טענה כי כתבי הטענות בהליך לא הומצאו לה כדין .עם זאת,ומבלי שצד מסכיםלטענות הצד האחר ו/או מודה בחבות
כלשהי ,בסופו של מו״מהגיעו הצדדים להסכמות כמפורטלהלן.
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בתוך  60יום ממועד חתימתו של הסדר הפשרה ,תפנהפריגולרשויות
הערכות וזאתמבלי
לגרוע מכל הוראת דין ו/או של רשות מוסמכת ,אשר פריגו עשויהלהיות כפופה לה בעתיד (א) בערכה
0/°99
יתווסף הכיתוב :״בבדיקות מעבדה ,החל מהיום הראשון של האיחור
לזיהוי הריון; בסמוךלכיתוב ״דיוק מעל
בסמוך
לזיהוי ביוץ
כווסת״ ,והכיתוב״לדעת עודלפני האיחור במחזור״ ישונהל״עודלפני האיחור במחזור״ (ב) בערכה
0/°99
המבקשת
יתווסף הכיתוב :׳׳בבדיקות מעבדה׳ בנוסף ,במסגרת המגעים בין הצדדים ,לבקשת
לכיתוב ״דיוק מעל
ומבלי
לגרוע מכל טענה או/זכות שלפריגובעניין זה ,הסכימהפריגו כי הכיתוב '׳מתאימהלארבעה חודשים׳׳ על גבי הערכה
המוסמכותלצורך ביצוע השינויים

הבאים באריזות

לזיהוי ביוץ ימחק.

AtlasBeijing
בתוך  12חודשים מהמועד בו פסק הדין
המאשר את הסדר הפשרה יהפוךלחלוט ,פריגוו-
000,065,3
ללא תמורה ,ששוויים הכולל לצרכן במועד הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה עומד על
(להלן
תספק מוצרים המיועדים לנשים כמפורט בנספח בי לבקשה לאישור הסדר הפשרה,
"המוצרים׳׳) כדלקמן (א) פריגו
 AtlasBeijingתספק
000,071,3
ששוויםהכולללצרכן עומד ,נכוןלמועד הגשת הבקשהלאישור הסדר הפשרה על
)0
לזיהוי ביוץSenso Test
000,3
ערכות לבדיקת הריון Senso Testהמכילות זוגמקלוני בדיקה כ״א ,ו-
000,3
ערכות
לעיל) ,ששוויןהכולללצרכן בהתאם לאמור
(שבאריזותיהןייערכו השינויים כמפורט
המכילות 20מקלוני בדיקה כ״א
(ג) המוצרים יסופקולעמותות ו/או ארגוני נשים ו/או מקלטי סיועלנשים ו/או
000,093
בבקשת האישור עומד על כ-
לעיל ,והםיחולקו שם ללא תמורה,
למחלקותלנשים במרפאותו/או בבתיחולים ו/או לכל גוףבעל מאפיינים דומיםלאמור
שתאושר עלידי בית המשפט.
בהתאסלתוכנית חלוקה
בתוספת מע׳׳מכדין,ועלגמול למבקשת
000,853
המבקשת בסך של
הצדדים הסכימולהמליץ על שכר הטרחה לב״כ
000,28
בסך של
 .₪סכומים אלהישולמו ע״יפריגו.
ענייני התובענה ובקשת האישור,
עם אישור בית המשפט לפשרהזו ,יתגבש ויתורוסילוק של חברי הקבוצה ביחס לכל
וייווצרכלפיהם מעשה בית-דין באשרלטענותו/אועילות התובענה ובקשת האישורולכל הסעדים שהתבקשו בקשראליהן
ולכלעניין הקשור ו/או הנובע מכך,כלפי המשיבות ו/או כל תאגיד הקשור עמן ו/או כל העובדים ונושאי המשרה בהם.
יספקו מוצרים
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(ד)לחוק ,כל
בהתאם להוראות סעיף 18
הצדדים) ,עד  45ימים
לבית המשפט(עם העתק לב״כ
אדם

הנמנה

עם חברי הקבוצה ,או אחד מהגופים המנויים בסעיף ,רשאילהגיש
ממועד פרסום הודעהזו ,התנגדות מנומקת בכתב להסדר הפשרה וכן

ובהתאםלסעיף  18לחוק ,כל

להמלצה
המוסכמתבעניןהגמול ושכר הטרחה,
להודיעלבית המשפט(עם העתקלב׳׳כ
רשאי
הצדדים),
לתקנות תובענותייצוגיות ,התש׳׳ע 2010 -עלרצונו שלאלהיכלל
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